
Page 1 of 4 

 

Horison Sorgsentrum 

21 October 2014 

 

Horison Sorgsentrum lê die Rietvalleiers na aan die hart. Soos vorige 

jare het Rietvallei Streek se lede tydens die onlangse AJV besluit 

om die vorige jaar se kollekte geld aan Horison Sorgsentrum te 

oorhandig. Daar is besluit op 21 Oktober 2014 vir die oorhandiging. 

Elkeen het „n bordjie eetgoed gebring, lekkergoed pakkies is vir die 

kinders gemaak en sjokolade vir die personeel toegedraai. 

    

Soveel donasies vir die dag is van die Rietvallei lede ontvang, dat 

daar besluit is om „n paar kreatiewe benodighede vir die Sorgsentrum 

ook te koop. Wit en gekleure kartonne, poeier verf, gom, ens. is 

aangekoop en oorhandig. 

Daar was altesaam 12 Rietvallei lede wat die geleentheid saam met 

die kinders en personeel 

bygewoon het.  

 

Hier oorhandig Margriet die 

verfpakkies. 
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Van die personeel wat “dankie sê” 

sjokolade ontvang het. 

 

 

Ronel du Toit (links) word al etlike 

jare by die sentrum versorg en is 

die personeel se linkerhand, hier 

ontvang sy lekkergoed pakkies 

namens al die ander kinders wat elk 

„n soortgelyke pakkie ontvang. 

Tjaart lewer toespraak en oorhandig donasies aan Rina. Sy kry ook „n 

Rietvallei drukkie. 

   

Marietjie neem foto‟s en Pieter doen „n gebed. 
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Tjaart se boodskap: 

 
Goeie dag Rina, personeel en SAWANANTE 
 

Dit is vir my „n groot eer en plesier om hierdie funksie en oorhandiging te lewer as my laaste tydens bestuur 

van Rietvallei. Ek het reeds aangedui dat ek na Augustus 2015 nie meer beskikbaar is nie maar ek vertrou 

dat julle daarna net so lekker saam sal werk. 
 

Aan ieder en elkeen, baie welkom hier saam met ons en dankie vir die eet en drink, die “Boeing” is al oor. So 

is daar ook baie sterkte en verskoning boodskappe ontvang vanaf Rietvallei lede wat nie hier kon wees nie. 
 

Rina, ontvang asseblief hiermee saam die volgende donasies vanaf SAWA Rietvallei: 

Jaarlikse kerkkollekte R 5 338.50 

Rietvallei Streek bydrae R    661.50 

Anonieme skenkings ontvang R 2 050.00 

Koopbewys vanaf Uitkyk Slaghuis R    500.00 

Totaal R 8 550.00 
 

Namens SAWA Rietvallei streek en die gemeenskap, baie dankie aan jou en jou getroue personeel vir die 

wonderlike werk wat julle vir die kinders en die ouers doen. 
 

Sterkte met die volgende jaar se werk en die Heer se Rykste Seën word jul toegewens met die volgende 

aangaande “gawes” in gedagte: 
 

“Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee; 

Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee; 

Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring; 

Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal; 

Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? 

Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê? 

Lê julle toe op die beste genadegawes.” 

(Uittreksel uit 1 Korinthieërs 12: 1-31) 
 

Rina se boodskap: 

 

Wow, was dit nie ‘n lekker dag gister gewees nie!! Weer eens baie dankie, julle 

het baie moeite gedoen en gesien hoedat die kinders dit geniet het. 

 

Lekker kamp en geniet die naweek. 

 

Groete 

Rina 
 



Page 4 of 4 

 

 

Dankie Marietjie vir die foto‟s! 

 

 


